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 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 304/2019

Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos
Precários — Lista Unitária de Ordenação Final

Nos termos e para os efeitos, do n.º 1, do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro e do n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
torna -se público que foi homologada, por deliberação do Conselho 
Diretivo, de 6 de dezembro de 2018, a lista unitária de ordenação final 
dos candidatos, do procedimento concursal para preenchimento de dois 
postos de trabalho, na carreira e categoria de Enfermeiro, para o ACES 
Dão Lafões, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º OE 201809/0577, publicitado 
na Bolsa de Emprego Público, em 21 de setembro de 2018.

A lista unitária de ordenação final dos candidatos encontra -se afixada 
nas instalações desta ARS, sito na Alameda Júlio Henriques e na sua 
página eletrónica (www.arscentro.min -saude.pt).

11 de dezembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

311910234 

 Aviso n.º 305/2019
Por deliberação do Conselho Diretivo de 6 de dezembro de 2018 e 

nos termos dos artigos 45.º e seguintes da LTFP, aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do artigo 19.º, do Decreto -Lei 
n.º 248/2009, de 22 de setembro, torna -se público que concluíram com 
sucesso o período experimental, na sequência da celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para desem-
penho de funções de enfermeiro, da carreira especial de Enfermagem, 
posição remuneratória 1.ª e índice 15 da categoria, em lugar do mapa 
de pessoal da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., ACES 
Pinhal Litoral:

Dora Raquel Martins Lêdo, reportando -se o seu início a 21 de feve-
reiro de 2018;

Ricardo Telmo Simões de Freitas, reportando -se o seu início a 1 de 
março de 2018.

11 de dezembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo 
da ARS Centro, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oli-
veira.

311910429 

 Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 306/2019
Nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 214.º da LTFP, aprovada 

pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, fica por este meio notificada Patrícia 
Torres Costa Santos, médica de saúde pública, com última residência 
conhecida na Rua Fernando Maurício, n.º 21, 9.º -A, 1950 -447 Lisboa, 
afeta à unidade de saúde pública do ACES Arrábida, de que foi deduzida 
acusação, contra si, no âmbito do processo disciplinar n.º 1/2018, que lhe 
foi instaurado por despacho da Diretora Executiva do ACES Arrábida, de 
15.06.2018, dispondo do prazo de 40 dias úteis, para apresentar defesa 
à acusação contra si deduzida, contado a partir da data de publicação 
do presente aviso.

A defesa deverá ser entregue na sede da Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.

5 de novembro de 2018. — O Vogal do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Nuno 
Ribeiro de Matos Venade.

311865078 

 Hospital Dr. Francisco Zagalo — Ovar

Deliberação (extrato) n.º 24/2019

Por deliberação do Conselho Diretivo do Hospital Dr. Francisco 
Zagalo — Ovar, datada de 12 de dezembro de 2018, foi homologada a 
lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, bem como 

todas as deliberações tomadas pelo respetivo júri, no âmbito do pro-
cedimento concursal comum para o preenchimento de dois postos de 
trabalho do mapa de pessoal deste Hospital, na modalidade de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, da categoria 
e carreira de Técnico Superior, na área de atividade de Serviço So-
cial, restrito a candidatos abrangidos pelo PREVPAP — Programa de 
Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administra-
ção Pública, publicitado na BEP — Bolsa de Emprego Publico, sob o 
n.º OE201810/0456.

A referida lista será afixada no átrio da entrada do Hospital e disponi-
bilizada na sua página eletrónica, em www.hovar.min -saude.pt.

18 de dezembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Miguel dos Santos Ferreira.

311922603 

 Deliberação (extrato) n.º 25/2019
Por deliberação do Conselho Diretivo do Hospital Dr. Francisco 

Zagalo — Ovar, datada de 12 de dezembro de 2018, foi homologada 
a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, bem 
como todas as deliberações tomadas pelo respetivo júri, no âmbito 
do procedimento concursal comum para o preenchimento de seis 
postos de trabalho do mapa de pessoal deste Hospital, na modalidade 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, da 
categoria e carreira de Técnico Superior das Áreas de Diagnóstico 
e Terapêutica, nas profissões de Análises Clínicas e Saúde Pública, 
Fisioterapia, Farmácia, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional e Radio-
logia, restrito a candidatos abrangidos pelo PREVPAP — Programa de 
Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração 
Pública, publicitado na BEP — Bolsa de Emprego Publico, sob o 
n.º OE201810/0093.

A referida lista será afixada no átrio da entrada do Hospital e disponi-
bilizada na sua página eletrónica, em www.hovar.min -saude.pt.

18 de dezembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Miguel dos Santos Ferreira.

311922669 

 Deliberação (extrato) n.º 26/2019
Por deliberação do Conselho Diretivo do Hospital Dr. Francisco 

Zagalo — Ovar, datada de 19 de dezembro de 2018, foi homologada a 
lista unitária de ordenação final da candidata aprovada, bem como todas 
as deliberações tomadas pelo respetivo júri, no âmbito do procedimento 
concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho do mapa 
de pessoal deste Hospital, na modalidade de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, da categoria e carreira de Assistente 
Técnico, restrito a candidatos abrangidos pelo PREVPAP — Programa 
de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Adminis-
tração Pública, publicitado na BEP — Bolsa de Emprego Público, sob 
o n.º OE201810/0696.

A referida lista será afixada no átrio da entrada do Hospital e disponi-
bilizada na sua página eletrónica, em www.hovar.min -saude.pt.

27 de dezembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Miguel dos Santos Ferreira.

311945487 

 Deliberação (extrato) n.º 27/2019
Por deliberação do Conselho Diretivo do Hospital Dr. Francisco 

Zagalo — Ovar, datada de 19 de dezembro de 2018, foi homologada a 
lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, bem como 
todas as deliberações tomadas pelo respetivo júri, no âmbito do proce-
dimento concursal comum para o preenchimento de postos de trabalho 
do mapa de pessoal deste Hospital, na modalidade de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, da categoria e carreira de 
Técnico Superior, nos ramos de atividade de Nutrição, Psicologia Clínica 
e Farmácia, restrito a candidatos abrangidos pelo PREVPAP — Programa 
de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Adminis-
tração Pública, publicitado na BEP — Bolsa de Emprego Público, sob 
o n.º OE201810/0535.

A referida lista será afixada no átrio da entrada do Hospital e disponi-
bilizada na sua página eletrónica, em www.hovar.min -saude.pt.

27 de dezembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Miguel dos Santos Ferreira.

311945413 


